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PROCES VERBAL 

din zilele de 27, 28, 29 și 30 septembrie 2021 
 
 Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 27, 28, 29 și 30 septembrie 2021. 
 
 La ședința comisiei din ziua de 27 septembrie a.c., din numărul de 29 membri ai Comisiei 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezenţa 29 deputaţi, iar 
în sistem online au fost prezenți doamna deputat Oana-Alexandra Cambera (USR) și domnul 
deputat Tudor-Vlad Benga (USR) și domnul deputat Cosmin Șandru (PNL). 
  
 La ședința comisiei din ziua de 28 septembrie a.c., din numărul de 29 membri ai Comisiei 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezenţa 29 deputaţi, iar 
în sistem online au fost prezenți doamna deputat Oana-Alexandra Cambera (USR) și domnul 
deputat Tudor-Vlad Benga (USR).  
 
 În zilele de 29 și 30 septembrie a.c., comisia a desfasurat activitati de documentare si 
consultare pe marginea proiectelor legislative aflate in dezbatere. 
 
 În data de 27 septembrie a.c., Comisia pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului și-a desfășurat lucrările în sedință comună cu Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice și Comisia juridică, de disciplină și 
imunități. Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian-Ionuț Chesnoiu, președintele 
comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice. 
 
 Pe ordinea de zi a ședinței comune a figurat PL-x nr. 642/2020 - Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, precum şi 
pentru modificarea art.121 din Legea fondului funciar 18/1991 
 

Bucureşti, 7 octombrie 2021 
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La punctul înscris pe ordinea de zi a ședinței comune, a fost prezentat proiectul de Lege 

pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, 
precum şi pentru modificarea art.121 din Legea fondului funciar 18/1991 (PL-x nr. 642/2020), 
având ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.7/1996, în sensul 
organizării Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ca instituţie publică cu 
personalitate juridică, în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării Administraţiei, 
personalul acesteia, precum cel al instituţiilor subordonate fiind încadrat cu contract individual 
de muncă. De asemenea, iniţiativa vizează modificarea art.121 din Legea nr.18/1991, în sensul 
ca finanţarea activitaţii de cadastru funciar, precum şi a băncilor de date aferente acestora, la 
nivel judeţean şi naţional, să se realizeze de la buget, iar în cazul planurilor parcelare realizate 
şi recepţionate potrivit legislaţiei specifice a cadastrului, să fie aplicabile dispoziţiile referitoare 
la cofinanţare, prevăzute de art 9 alin.(29)-(30)1 din Legea nr.7/1996. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege, Consiliul 
Legislativ avizează favorabil proiectul de lege. 
 Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a fost sesizată pentru 
dezbatere în fond și întocmirea unui raport comun cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice și Comisia juridică, de discplină și imunități. 
 Supus dezbaterilor, membrii celor trei comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, 
întocmirea unui raport comun de adoptare cu amendamente admise și respinse. 
 
 Şedinţa Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului s-a desfășurat prin 
mijloace electronice și la sediul Camerei Deputaților. Ședința avut loc în data de 28 septembrie 
a.c., lucrările au fost conduse de doamna deputat Simona Bucura-Oprescu, preşedintele 
comisiei. 
 Doamna președinte Simona Bucura-Oprescu a supus la vot ordinea de zi a comisiei.  
 Ordinea de zi a şedinţei a fost adoptată cu unanimitate de voturi.  
 
 Pe ordinea de zi a şedinţei au figurat următoarele puncte: 
 

AVIZE 
 
1. PLx 242/2021 - Proiect de Lege pentru completarea art.53 din Legea nr.272/2004 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi pentru modificarea şi completarea O.U.G. 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 
2. PL-x 279/2021 - Propunere legislativă pentru declararea zilei de 28 octombrie ca ”Ziua 
naţională a familiilor numeroase” 
3. PL.x 304/2021 - Propunere legislativă pentru modificarea și completarea OUG nr.40/2015 
privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, 
cu modificările și completările ulterioare 
4. PL-x 305/2021 - Propunere legislativă privind institurea zilei de 19 iulie - Ziua naţională a 
înotului 
5. PL.x 327/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.99/2021 privind modificarea unor acte normative din domeniul învăţământului, precum şi 
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pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 
6. PLx 334/2021 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.36 din Legea 
nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române 
7. PL.x 345/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.45/2021 privind acordarea unor gratuităţi anumitor categorii de participanţi la Campionatul 
European de Fotbal 2020 

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

 
8. PL.x 335/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea 
participării Jandarmeriei Române la Comisia Internaţională de Salvare Alpină, precum şi pentru 
completarea anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii 
cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte 
9. PL.x 339/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.100/2021 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 şi abrogarea 
unor acte normative din domeniul protecţiei sociale 
10. PL-x 284/2021 - Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea Comisiei 
Naţionale a României pentru UNESCO 
 

La punctul 1 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru completarea art.53 
din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi pentru 
modificarea şi completarea O.U.G. nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PLx 
242/2021), având ca obiect de reglementare completarea art.53 din Legea nr.272/2004 cu un 
nou alineat, alin.(4), potrivit căruia, spaţiile de parcare de pe lângă clădirile de utilitate publică 
vor fi adaptate, rezervate şi semnalizate prin marcaje distinctive cel puţin 5% din numărul total 
al locurilor de parcare, dar nu mai puţin de două locuri, pentru parcarea gratuită a femeilor 
gravide sau a vehiculelor care transportă copii în vârstă de până la 2 ani. Totodată, se 
preconizează completarea unor dispoziţii din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002, 
astfel încât administratorul drumului public, împreună cu autorităţile administraţiei publice 
locale, cu avizul poliţiei rutiere, să stabilească care sunt spaţiile special amenajate şi 
semnalizate, pe toate laturile de acces ale unităţilor de învăţământ, pentru îmbarcarea sau 
debarcarea preşcolarilor şi şcolarilor. De asemenea, se interzice staţionarea vehiculelor 
nedestinate îmbarcării şi debarcării preşcolarilor şi şcolarilor, pe toate laturile de acces ale 
unităţilor de învăţământ, în intervalul orar 07.00-20.00. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat tacit proiectul de lege, Consiliul 
Legislativ avizează favorabil proiectul de lege, Consiliul Economic și Social avizează 
partajat proiectul de lege. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
aviz favorabil. 
 
 La punctul 2 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru declararea 
zilei de 28 octombrie ca ”Ziua naţională a familiilor numeroase” (PL-x 279/2021), având ca 
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obiect de reglementare declararea zilei de 28 octombrie ca „Ziua naţională a familiilor 
numeroaseˮ, prin familie numeroasă înţelegându-se familia cu trei sau mai mulţi copii. 
 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea legislativă, Consiliul 
Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă, Consiliului Economic și Social avizează 
nefavorabil propunerea legislativă, Guvernul lasă la latitudinea Parlamentului 
oportunitatea adoptării acestei inițiative legislative. 
 Supusă dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
aviz favorabil. 
 
 La punctul 3 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru modificarea 
și completarea OUG nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 
perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare (PL.x 304/2021), 
având ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art.7 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 
programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea legislativă, Consiliul 
Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă, Consiliului Economic și Social avizează 
nefavorabil propunerea legislativă, Guvernul nu susține adoptarea propunerii legislative. 
 Supusă dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
aviz negativ. 
 
 La punctul 4 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă privind institurea 
zilei de 19 iulie - Ziua naţională a înotului (PL-x 305/2021), având ca obiect de reglementare 
instituirea zilei de 19 iulie drept Ziua naţională a înotului. Intervenţia legislativă este 
argumentată în expunerea de motive prin faptul că simbolistica datei de 19 iulie este una cu 
totul aparte pentru nataţia mondială. Astfel, la 19 iulie 1908, cu prilejul desfăşurării celei de-a 
IV-a ediţii a Jocurilor olimpice de vară de la Londra, era infiinţată Federaţia Internaţională de 
Nataţie. 
 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea legislativă, Consiliul 
Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă, Consiliului Economic și Social avizează 
nefavorabil propunerea legislativă, Guvernul lasă la latitudinea Parlamentului 
oportunitatea adoptării acestei inițiative legislative. 
 Supusă dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
aviz favorabil.  
 

La punctul 5 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2021 privind modificarea unor acte normative din 
domeniul învăţământului, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 
privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (PL.x 
327/2021), având ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri de prevenire a 
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îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, în instituţiile de învăţământ superior, în scopul asigurării 
dreptului la învăţătură şi a dreptului la sănătate pentru studenţi şi personalul din sistemul 
naţional de învăţământ. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice, Camera 
Deputaţilor este prima Cameră sesizată, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de 
lege. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
aviz favorabil. 
 

La punctul 6 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea art.36 din Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române 
(PLx 334/2021), având ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art.36 din Legea 
nr.218/2002, în scopul prevenirii şi eliminării apariţiei oricăror moduri neunitare de acţiune în 
rândul poliţiştilor. În acest sens, se propune stabilirea unei durate determinate pentru aplicarea 
măsurii de conducere a unei persoane la sediul poliţiei şi pentru desfăşurarea activităţilor 
poliţieneşti conexe acestei măsuri. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege, Consiliul 
Legislativ avizează favorabil proiectul de lege. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui 
aviz favorabil. 
 

La punctul 7 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.45/2021 privind acordarea unor gratuităţi anumitor 
categorii de participanţi la Campionatul European de Fotbal 2020 (PL.x 345/2021), având ca 
obiect de reglementare instituirea cadrului legal în vederea acordării gratuităţii pentru 
transportul public local - transport public cu metroul şi transport pe linia de cale ferată 
Bucureşti-Otopeni, așa cum a fost solicitat de către Ministerul Tineretului și Sportului. Astfel, 
proiectul ordonanţei de urgenţă stabileşte categoriile de persoane care beneficiază de transport 
public local gratuit, perioada pentru care se acordă gratuitatea, documentele în baza cărora se 
va face eliberarea titlurilor de călătorie, de către operatorii de transport feroviar de călători, 
respectiv de către operatorul de transport cu metroul şi modalitatea de decontare a gratuităţilor 
acordate. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat tacit proiectul de lege, Consiliul 
Legislativ avizează favorabil proiectul de lege. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui 
aviz favorabil. 
 

La punctul 8 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru aprobarea plăţii 
cotizaţiei anuale în vederea participării Jandarmeriei Române la Comisia Internaţională de 
Salvare Alpină, precum şi pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 
privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care 
România este parte (PL.x 335/2021), având ca obiect de reglementare aprobarea plăţii 
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cotizaţiei anuale către Comisia Internaţională de Salvare Alpină, ca urmare a afilierii 
Jandarmeriei Române la acest organism international, ca titlul de membru de categoria C. În 
ceea ce priveşte implicaţiile financiare, calitatea de membru de tip C la CISA presupune 
achitarea unei cotizaţii anuale, care pentru anul 2021 a fost stabilită la valoarea de 200 euro. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege, Consiliul 
Legislativ avizează favorabil proiectul de lege. 

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a fost sesizată pentru 
dezbatere în fond și întocmirea unui raport comun cu Comisia pentru apărare, ordine publică și 
siguranță națională. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui 
raport preliminar de adoptare. 
 

La punctul 9 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.100/2021 pentru modificarea şi completarea Legii 
educaţiei naţionale nr.1/2011 şi abrogarea unor acte normative din domeniul protecţiei sociale 
(PL.x 339/2021), având ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.100/2021, în sensul instituirii unor măsuri administrative, financiare şi 
manageriale necesare organizării şi funcţionării creşelor în cadrul sistemului de învăţământ 
preuniversitar. Astfel, proiectul prevede arondarea creşelor, la solicitarea acestora, unor unităţi 
de învăţământ preşcolar cu program normal. Astfel, toate creşele din sistemul public de stat, 
arondate unităţilor de învăţământ preşcolar desemnate de inspectoratele şcolare judeţene/al 
municipiului Bucureşti, începând cu anul şcolar 2021-2022, precum şi creşele din sistemul 
privat acreditat sau creşele construite şi înfiinţate în cadrul unor proiecte cu finanţare 
europeană, care demarează activitatea cu antepreşcolarii în anul şcolar 2021-2022, sunt 
considerate unităţi de învăţământ acreditate prin efectul legii la data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă şi se supun prevederilor acesteia. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice, Camera 
Deputaţilor este prima Cameră sesizată, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de 
lege, Consiliul Economic și Social avizează favorabil proiectul de lege. 

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a fost sesizată pentru 
dezbatere în fond și întocmirea unui raport comun cu Comisia pentru învățământ. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
raport preliminar de adoptare. 
 

La punctul 10 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă privind 
organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO (PL-x 284/2021), 
având ca obiect de reglementare organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale a României 
pentru UNESCO, în sensul reorganizării Comisiei care funcţionează în prezent potrivit 
Hotărârii Guvernului nr.624/1995, cu modificările şi completările ulterioare, ca autoritate 
administrativă autonomă, cu personalitate juridică, sub control parlamentar. 
 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, Camera 
Deputaţilor este prima Cameră sesizată, Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea 
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legislative, Consiliului Economic şi Social avizează nefavorabil propunerea legislative, 
Guvernul nu a transmis un punct de vedere. 

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a fost sesizată pentru 
dezbatere în fond și întocmirea unui raport comun cu Comisia pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă. 
 Supusă dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
raport comun de respingere.  

 
În zilele de 29 și 30 septembrie a.c., lucrările s-au desfăşurat în cadrul grupurilor de lucru 

constituite în vederea studierii proiectelor de lege şi a altor documente înregistrate la Comisie. 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

Simona BUCURA-OPRESCU 

SECREATAR, 

Dumitru FLUCUȘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: 
Șef serviciu, Nicoleta TOMA 
Expert parlamentar, Sergiu-Vlad PAHONŢU 
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